Protokoll NC-kommitténs möte #4 i Arvidsjaur, 28/10 2018 kl. 09.00
Närvarande (Namn, klubb)
Jonny Andersson SMS, Micke Eriksson PMS, Daniel Vikgren PMS, Arne Sjölander VKRC,
Johan Hedqvist LMS, Thomas Fredriksson UAK, Bengt Söderberg LMK, Mattias
Fredriksson LMS.
JMK har meddelat sin röst genom mail till Arne i förväg.
Övriga klubbar var ej representerade

Röstlängd: 6+1 klubbar, PMS, LMS, LMK, UAK, SMS, VKRC (JMK på förtidsröster)

§1 Mötets öppnande
Arne Sjölander öppnade mötet och hälsade alla välkomna
§2 Val av ordförande för mötet
Arne Sjölander valdes till ordförande för mötet.
§3 Val av sekreterare och justerare för mötet
Mattias Fredriksson valdes till sekreterare för mötet.
Johan Hedqvist valdes till att justera protokollet.
§4 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
§5 Föregående protokoll genomlästes
Föregående protokoll innehåller ett fel avseende dag på VKRC:s tävling. Rätt dag och datum
är lördag 29:e juni. I övrigt inga kommentarer
§6 Ekonomi
Arne läste upp Barbros redovisning av kontohändelser 2018 och nuvarande tillgodohavanden:
• Toner skrivare Kurt S, -329 kr,
• Webbhotell för 2017, -437,50 kr.
• NJ motorsport mätverktyg bumpertolk, -2149kr.
• Bidrag till genomförande av NC-final Luleå, -10.000:• Kvarstående i kassan är: 33.847:§ 7 Behandling av inkomna motioner
1. Från Luleå MS angående anonyma inlägg i gästboken på NC-hemsidan.
Samtliga klubbar inkl. JMK är eniga och röstade för förslaget om att införa krav på
inloggning. Mattias meddelar webmaster om att ta fram en lösning för hemsidan.
2. Från Umeå AK angående inköp av teknikerutrustning upp till 3000/år.
Samtliga klubbar inkl. JMK är eniga och röstade för förslaget om att ge Kurt ett
förhandsgodkännande på inköp av teknikerutrustning. Mattias meddelar Kurt om

beslutet.
3. Från Umeå AK angående att Bodö gokartklubb erbjuds fullvärdigt medlemskap i
Norrlandscupen.
Samtliga klubbar inkl. JMK är eniga och röstade för förslaget om att erbjuda Bodö
fullvärdigt medlemskap i NC. Bengt tar det vidare och kontaktar Bodö.
4. Från Umeå AK angående att Norrlandscupens regelverk skrivs om så att de hänvisar
till SBF:s regelverk.
Samtliga klubbar inkl. JMK är eniga och röstade för förslaget om att renodla
reglementet, framförallt för att undvika motstridigheter. Se punkt nedan.
5. Från Umeå AK angående omskrivning av resultattabell som särar på förare som deltar
från NC-klubbar och övriga deltagande förare.
Samtliga klubbar inkl. JMK är eniga och röstade för förslaget om att förtydliga
reglementet. Thomas F och Mattias F (möjligen med värdefulla bidrag från MÅ) får
uppdraget att inför nästa möte presentera ett förslag på uppdaterat reglemente, utkast
presenteras under december.
6. Från VKRC Ö-vik angående att Norrlandscupen i samråd med ÖNBF arrangerar och
delvis finansierar en funktionärskurs inom distrikten, gällande alla
funktionärskategorier.
Samtliga klubbar inkl. JMK är eniga och röstade för förslaget. Bengt och Thomas har
redan lovat ÖNBF att ta fram ett kostnadsförslag på utbildningspaket.
§9 Övriga frågor
• Info från Bengt om möjlighet att få stöd från ÖNBF (SBF) för teknikerutrustning, t.ex
vid nya motorer. Möjlighet finns att genom Bengt kunna äska om ekonomiskt stöd.
• Info från Bengt om SBFs förslag om organisationsförändring inom SBF, där hela
landet föreslås delas in i 4 regioner, där norra regionen slås ihop och ska bestå av
dagens 6 nordligaste distrikt. Landets alla 12 distrikt som finns idag ska rösta om detta
1 december.
• Inkomna mailförslag från MÅ lästes upp och diskuterades; (några punkter redan
behandlade ovan. Andra förslag;
◦ Uppdaterad mall för inbjudan. Mötet föreslår att fråga MÅ om han vill ta på sig att
skapa en uppdaterad mall (men avvakta till efter CL-kursen)
◦ Frågor om det går att komplettera Megatiming i likhet med Amigoo avseende att
kunna se alla varvtider för samtliga förare, dvs vilket varv respektive varit
snabbast på, trender för alla förare, när man själv tappat mot andra osv. Ingen
visste svaret, men frågan bör kunna ställas till t.ex Sune.
◦ Förslag om att alltid presentera motioner och protokoll på hemsidan när de
inkommer. Förslaget vitsordades av mötet. Vi ska publicera inkomna motioner på
hemsidan.
◦ Resultatlistor bör alltid publiceras enligt nedan inklusive eventuell bestraffning
Pos Nr Namn Klubb Licens Varv Diff Bästa På varv
Kommentar: Anmälare ska alltid anges i officiella start- och resultatlistor
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•
•
•
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•

Diskussion om hur vi kan arbeta inom respektive klubb för att öka känslan av
medbestämmande och transparens generellt kring NC-kommitténs arbete. Klubbarna
delade med sig av förslag om hur man kan jobba med informationsflödet till klubbens
medlemmar, samt förslag på verktyg hur man kan fatta snabba och ändå förankrade
beslut. (Mail, WhatsApp, Facebook, Google Forms, etc) Det är upp till varje klubb att
avgöra hur arbetet bedrivs inom klubben, men vanligtvis så är det någon form av
demokratisk process som råder i klubbarna där man informerar om, diskuterar och
beslutar om aktuella frågor och motioner som behandlas i NC-kommittén. Vi ska
också bli bättre på att publicera info och underlag på hemsidan under ”Dokument”
Bordet runt angående prognos av antal förare per klubb 2019, med efterföljande
”obligatoriska” diskussioner om klassindelningar och sportens utveckling.
Synpunkter och erfarenhet från Karting on Tour redovisades och diskuterades. Stort
intresse med försiktiga framgångar detta år, men projektet är 3-årigt och vi hoppas på
större långsiktiga positiva effekter.
Thomas presenterade statistik på deltagarantalet. Norrlandscupen återhämtar sig något
2018 med +5% i antal förare. Främst Micro som ökade 2018 med +500%. (MKR
tappar ca -10%. SKCC nästan oförändrat -1%)
Bengt och Thomas presenterade ändringar i DM reglementet för 2019 och DMtävlingskalendern. Beslut: NC-kommittén och arrangerande klubbar godtog att
tävlingskalendern för DM sammanfaller med den beslutade NC kalendern på det sätt
som redovisades. (Innebärande att OKJ och OK ska bjudas in minst vid DMtävlingarna). 5 st DM tävlingar 2019; Luleå, Lycksele #1, Umeå, Umeå och Piteå
Vi fortsätter (och blir ännu bättre på) att använda www.norrlandscup.se för att ladda
upp och publicera protokoll och motioner.
Frågan om S125, OK och OKJ i Norrlandscupen berördes. Om det ska ändras i
reglementet och klasser ska läggas till eller tas bort, så ska det motioneras om och
fattas beslut vid det årliga fastställandet av NC-reglemente (nästa möte).

§10 Nästa möte
Plats: Daniel Wikgren tittar på möjlighet till möteslokal i Fällfors på nya STCC banan.
Tid: Lördag 9 februari klockan 10.00.
§11 Mötets avslutande
Arne Sjölander tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Mattias Fredriksson, sekreterare

Johan Hedqvist, justerare

